
 
 

Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2020. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 

 a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

 
Mindszent Város Polgármestere a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre 
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1. § (1) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

2. § Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
M i n d s z e n t , 2020. december 9. 
 
 
 

Zsótér Károly Sándor 
polgármester 

Dr. Végh Ibolya 
jegyző 

 
 
 
Kihirdetve: 2020. december 10.  
 
      
                                                      __________________ 
              jegyző 

  



1. melléklet a 35/2020. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez 
(1. melléklet a 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez) 

 
Az önkormányzat fenntartásában biztosított szociális alapszolgáltatás térítési díjai 

 
Intézményi térítési díj összege:  

 
I. Szociális étkezés: 515 Ft/nap+áfa 

 
Kedvezmény típusok: 
1) Kiszállítási igény nélkül: az élelmezés költségének egy ellátottra jutó napi összege:  

a. ha a jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 2-
szeresét nem haladja meg 305 Ft/nap + áfa 

b. ha a jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 2,5-
szeresét nem haladja meg 410 Ft/nap + áfa 

c. ha a jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 2,5-
szeresét meghaladja 515 Ft/nap + áfa 

2) Kiszállítási igény esetén: az 1) pont alatti díj és a kiszállításra jutó költség napi 
összege, vagyis 

a) ha a jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 2-
szeresét nem haladja meg (305 Ft + 50 Ft szállítási költség): 355 Ft/nap + 
áfa 

b) ha a jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 2,5-
szeresét nem haladja meg (410 Ft + 90 Ft szállítási költség): 500 Ft/nap + 
áfa 

c) ha a jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 2,5-
szeresét meghaladja (515 Ft + 135 Ft szállítási költség): 650 Ft/nap + áfa 
 

II. Diétás szociális étkezés: 900 Ft/nap+áfa 
 

1) Kiszállítási igény nélküli diétás étkeztetés: az élelmezés költségének egy 
ellátottra jutó napi összege: 900,- Ft/nap + áfa 

2) Kiszállítási igény diétás étkeztetés esetén: a 3) pont alatti díj és a kiszállításra 
jutó költség napi összege (900,- Ft + 50,- Ft szállítási költség): 950 Ft/nap + áfa. 

 
Személyi térítési díj 
 

1) Kiszállítási igény nélkül: az I. 1) a-c) pontok vagy az I. 3) pont szerinti díj és az 
igénybevett étkezések szorzata szerinti összeg azzal, hogy az így megállapított 
térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi 
jövedelmének 30%-át. 

2) Kiszállítási igény esetén: az I. 2) a-c) pontok vagy az I. 4) pont szerinti díj és az 
igénybevett étkezések szorzata szerinti összeg azzal, hogy az így megállapított 
térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi 
jövedelmének 30%-át. 

 
I. Szociális étkeztetés nyersanyagnormája: 281,-Ft/nap. 

 

 


